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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan

dengan manusia lainnya. Ingin mengetahui lingkungan sekitarnya,

bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin

tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Dalam kehidupan

bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang

lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya.

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia

baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan organisasi,

komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam proses

penyampaian informasi dari pihak komunikator pada pihak

komunikan baik intern maupun ekstern. Lancarnya komunikasi

menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya informasi yang

disampaikan dan hal itu juga akan berpengaruh pada kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut (Ruslan, 2002: 34).

Harrold D. Laswell mengatakan bahwa cara yang cepat untuk

menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan

“Siapa yang menyampaiakan, apa yang disampaikan, melalui saluran

apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” atau yang biasa dikenal “who
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says what to whom in which channel with what effect" (Cangara,

2005: 18).

Definisi-definisi yang dikemukakan diatas tentunya belum

mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak

pakar, namun sedikit banyaknya telah dapat memperoleh gambaran.

2.1.2 Unsur-unsur Komunikasi

Berdasarkan definisi Laswell tersebut, dapat disimpulkasn

unsure komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:

1. Sumber (source)/mengirim (sender)/komunikator adalah pihak

yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan berkomunikasi.

Sumber dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau

perusahaan.

2. Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan/disampaikan oleh sumber

(komunikator) kepada penerima (komunikan). Pesan dapat berupa

simbol verbal maupun non verbal yang mewakili perasaan, nilai

gagasan/maksud sumber.

3. Media, yakni alat yang digunakan sumber/komunikator untuk

menyampaikan pesan kepada komunikan atau si penerima.

4. Penerima (komunikan), yaitu orang yang menerima pesan dari

sumber (komunikator).

5. Pengaruh, yakni apa yang terjadi pada penerima saat ia menerima

pesan tersebut.
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2.1.3 Fungsi Komunikasi

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi

tujuan-tujuan tertentu. Untuk memahami fungsi komunikasi, perlu

memahami terlebih  dahulu tipe komunikasi. Tipe Komunikasi ada 4

macam tipe, yakni komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi

antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa.

Menurut Cangara (2005: 55-57), adapun fungsi komunikasi dari

keempat tipe komunikasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan

kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta

meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan

2. Komunikasi antarpribadi berfungsi meningkatkan human

relations, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi,

mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan orang lain. Komunikasi antarpribadi, dapat

meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang

berkomunikasi.

3. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat

kebersamaan (solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi

informasi, mendidik dan menghibur.

4. Komunikasi massa befungsi untuk menyebarluaskan informasi,

meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan

menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Tetapi dengan

perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, terutama
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dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar (audiovisual),

menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak

perubahan.

Sean MacBride, ketua komisi masalah-masalah komunikasi

UNESCO (1980) mengemukakann bahwa komunikasi tidak bisa

diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai

kegiatan individu mengenai pertukaran data, fakta dan ide. Karena

itu komunikasi massa dapat berfungsi sebagai informasi,

sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, memajukan

kebudayaan, hiburan, dan integras.

2.2 Komunikasi Pemasaran

2.2.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran

Menurut Kasali (2001) dalam Morrisan (2010 : 2), pemasaran

adalah suatu konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara

berpikir yang membimbing Anda melakukan sesuatu yang tidak selalu

menjual benda tetapi juga menjual gagasan-gagasan, karier, tempat

(pariwisata, rumah, lokasi industri), undang-undang, jasa

(pengangkutan, penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan, hiburan

(pertunjukan pertandingan-pertandingan), dan kegiatan-kegiatan

nirlaba seperti yayasan-yayasan sosial dan keagamaan.

Asosiasi Pemasaran Amerika atau AMA (The American

Marketing Association) yang anggotanya terdiri atas sejumlah besar

profesional pemasaran di Amerika Serikat dan Kanada,
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mendefinisikan pemasaran sebagai, “The process of planning and

executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas,

goods and services to create exchanges that satisfy individual and

organizational objectives” (Proses perencanaan dan pelaksanaan

konsepsi, harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk

menciptakan pertukaran yang memuaskan individu serta tujuan

organisasi) (Morrisan, 2010 : 2-3).

Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah

suatu scape yang menantang dan informasi internal (perusahaan)

sampai dengan sistem pengambilan keputusan konsumen. Termasuk

didalamnya pesan dan citra produk yang dipresentasikan oleh

perusahaan kepada konsumen potensil maupun stakeholder lainnya

(Kotler & Amstrong, 2008 : 8).

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009),

Komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara

langsung maupun tidak langsung, tentang mempresentasikan suatu

produk perusahaan dan juga dapat menjadi sarana dimana perusahaan

dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.

2.2.2 Bauran Pemasaran

Dalam pelaksanaan pemasaran ada empat komponen atau unsur

yang perlu diperhatikan, dikenal juga dengan bauran. Menurut

Morrisan (2010: 5), bauran pemasaran sering disebut 4P dalam
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pemasaran, adapun keempat ‘P’ tersebut adalah : Product (produk),

Price (penetapan harga), Promotion (promosi), Place (penempatan).

a. Produk (product), sebagai unsur pertama dari 4P, karena

pemasaran tentu saja dimulai dari produk, adapun yang dimaksud

dengan produk ialah: “Suatu barang, jasa, atau gagasan yang

dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seorang

konsumen”.

b. Penetapan Harga (price), yaitu memilih atau menetapkan harga

yang paling sesuai, jadi harus ada tindakan keseimbangan, artinya

disatu sisi harga harus mendukung biaya-biaya yang dikeluarkan

oleh perusahaan seperti biaya operasi, gaji, biaya administrasi,

iklan dan lain-lain, disisi yang lain harus mempertimbangkan

keadaan konsumen agar tidak pindah pada produk lain. Dalam hal

penetapan harga ada beberapa perusahaan yang lebih berminat

untuk mendominasi pasar atau menjaga pangsa pasar yang tinggi

daripada membuat laba yang tinggi, namun demikian tidak

membuat harga suatu produk dibuat rendah. Harga tinggi dapat

juga menarik konsumen karena mengisyaratkan bahwa produk itu

memiliki kualitas yang tinggi pula.

c. Promosi (promotion), merupakan unsur/komponen pemasaran

yang paling terlihat nyata. Promosi mencakup tehnik-tehnik untuk

mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Promosi sangat

penting dan sutu keharisan bagi sebuah perusahaan.
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d. Penempatan (place), dalam pemasaran, penempatan mengacu pada

distribusi. Perusahaan harus membuat keputusan mengenai saluran

yang akan digunakan mendistribusikan produk mereka. Karena

pembahasan ini terbatas pada komunikasi pemasaran, maka yang

dilihat adalah bagaimana pesan komunikasi dan mekanisme arus

barang dalam mendistribusikan produk serta umpan balik kepada

produsen.

2.2.3 Alat-alat Komunikasi Pemasaran

Kotler dan Keller (2012: 478) menyebut bahwa terdapat 8 strategi

promosi, diantaranya Iklan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales

Promotion), Event & Experience, Hubungan Masyarakat (Public

Relations), Pemasaran Langsung (Direct Marketing), Interaktif

Marketing, Word of Mouth (WOM),Personal Selling (Penjualan Tatap

Muka).

1. Iklan (Advertising)

Iklan merupakan strategi promosi yang biasa dilakukan oleh

perusahaan untuk menarik perhatian konsumen yang teridentifikasi

melalui media cetak (surat kabar dan majalah), media elektronik

(radio, internet dan televisi), jaringan media (telepon), dan media

display (billboard, spanduk, poster) (Kotler dan Keller, 2012: 478).

Periklanan dituju pada khalayak umum karena masyarakat akan

menerima pesan yang sama pada iklan. Iklan tidak mengutamakan

penjualan jangka pendek namun membentuk citra produk dimata
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masyarakat dan bersifat jangka panjang. Menurut Morissan

(2010:18), contoh dari periklanan antara lain: Periklanan, suatu

iklan melibatkan media massa (TV, radio, majalah, koran).

Periklanan dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan media,

antara lain:

a. Media cetak

- Surat kabar, surat kabar merupakan media yang paling

efektif. Fleksibilitas, tepat waktu, mampu menangkap pasar

lokal dengan baik, jangkauan penerimaan yang luas, tingkat

kepercayaan tinggi. Namun memiliki kelemahan yaitu Umur

informasi pendek, kualitas gambar dan cetakan jelek, sedikit

audiens yang meneruskan informasi.

- Majalah, media yang hamper sama dengan surat kabar

namun memiliki segmentasi pembaca yang lebih khusus.

- Brosur dan leaflet, merupakan selebaran yang dikirim atau

diberikan ke berbagai perusahaan maupun perorangan yang

dianggap sebagai pembeli potensial, sedangkan leaflet berisi

informasi mengenai produk dan harga.

b. Media elektronik

- Media audio, merupakan media yang hanya data didengar,

seperti radio dan telepon.

- Media audiovisual, merupakan media yang dapat dilihat dan

didenngar, seperti televisi dan bioskop.

-
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c. Media outdoor

- Billboard, merupakan iklan yang dipasang pada papan besar

bergambar yang dianggap strategis, mudah dilihat di jalan

raya.

- Signboard, media ini berupa papan-papan kecil dengan

gambar petunjuk arah suatu lokasi tertentu, media ini

dipasang di jalan menuju lokasi tersebut.

- Umbul-umbul, media yang menampilkan gambar dengan

warna yang mencolok sehingga memberikan suasana yang

meriah.

- Sticker, iklan yang dipasang pada kendaraan-kendaraan

umum seperti bus kota dan taksi.

2. Promosi Penjulan (Sales Promotion)

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau

pembelian produk atau jasa termasuk promosi konsumen (seperti

sampel, kupon, dan premi), promosi perdagangan (seperti iklan dan

display tunjangan), dan bisnis dan tenaga penjualan promosi

(kontes untuk penjualan) (Kotler dan Keller, 2012: 478).

Menurut Morrisan (2010 : 25), promosi penjualan secara umum

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi penjualan yang

berorientasi kepada konsumen (consumer-oriented sales

promotion) dan promosi penjualan yang berorientasi kepada

perdagangan (trade-oriented sales promotion).
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3. Event & Experiences

Salah satu bentuk kegiatan yang disponsori perusahaan dan

program yang dirancang untuk menciptakan (harian atau khusus)

interaksi terkait merek dengan konsumen, termasuk olahraga, seni,

hiburan, dan menyebabkan peristiwa serta kegiatan yang kurang

formal (Kotler dan Keller, 2012: 478).

4. Hubungan Masyarakat (Public Relations)

Perusahaan melakukan berbagai program yang diarahkan secara

internal untuk karyawan perusahaan, atau eksternal untuk

konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau

mengkomunikasikan produk individual (Kotler dan Keller, 2012:

478).

Menurut Frank Jefkins dalam Morrisan (2010 : 27), humas

merupakan sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang

terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi

dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Menurutnya,

humas pada intinya senantiaaa berkenaan dengan kegiatan

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui

kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak

yakni perubahan yang positif.

Menurut Meldrum dan McDonald (1995) dalam sutisna (2001:329)

mengidentifikasi alat-alat hubungan masyarakat antara lain, news
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generation, events, publications, support for good causes, expert

opinion dan visual identity. Adapun alat-alat hubungan masyarakat

yang lebih lengkap menurut Kotler dan Fox dalam Sutisna

(2001:329) antara lain:

a. Written Material, Organisasi secara ekstensif menggunakan

material tertulis untuk berkomunikasi dengan publik. Contohnya

laporan tahunan, katalog, majalah karyawan, majalah alumni,

poster, pamflet.

b. Audiovisual Material and Software, dibuat material audio

visual dengan menggunaka compact disk agar presentasi lebih

efektif dan menarik.

c. Institutional Identity Media, dalam masyarakat yang tingkat

kompetisinya tinggi, organisasi harus bersaing untuk

mendapatkan perhatian publik. Setiap organisasi seharusnya

menciptakan identitas visual yang dapat segera dikenali oleh

publik. Identitas visual bisa dibuat dalam seluruh media yang

permanen, misalnya logo, alat-alat tulis, katalog, brosur, kartu

nama, bangunan seragam dan lain-lain.

d. News, menciptakan berita yang memberikan keuntungan pada

organisasi.

e. Event, organisasi dapat memunculkan hal yang layak dijadikan

berita dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang menarik

perhatian bagi pasar sasaran.
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f. Speeches, menjadi narasumber dalam diskusi di media

elektronik atau media cetak.

g. Telephone Information Services, menyediakan saluran telepon

yang bebas pulsa digunakan untuk kepentingan para peminat

atau pihak yang berkepentingan dengan produk yang ditawarkan

organisasi. Personal Contact, hubungan antarkelompok baik

yang ada didalam organisasi ataupun diluar organisasi.

Contoh dari publisitas yang merupakan kegiatan humas selain

berita terdapat beberapa bentuk publisitas yaitu, press release,

mengundang wartawan pada jumpa pers (press conference) atau

mengundang wartawan pada acara tertentu. Jika informasi yang

ditawarkan oleh perusahaan dan disebarluaskan melalui media

massa maka kegiatan tersebut dengan publisitas.

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Penggunaan surat, telepon, fax, e-mail, atau internet untuk

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau

dialog dari pelanggan tertentu dan melakukan prospek (Kotler dan

Keller, 2012: 478).

Pemasaran langsung atau direct marketing menurut Morissa

(2010:22) adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran

dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan transaksi

penjualan. Alat-alat yang biasa digunakan dalam pemasaran

langsung adalah kegiatan mengirim surat (direct mail), mengirim
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katalog perusahaan (mail orde catalogs), pengelolaan database,

penjualan langsung, telemarketing, dan iklan tanggapan langsung.

6. Interaktif Marketing

Kegiatan online dan program yang dirancang untuk melibatkan

pelanggan atau prospek dan langsung atau tidak langsung

menimbulkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan

penjualan produk dan layanan (Kotler dan Keller, 2012: 478).

Media interaktif memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan

memodifikasi bentuk dan isi informasi pada saat itu juga (real

time). Tidak seperti bentuk tradisional komunikasi pemasaran

seperti iklan, yang komunikasinya bersifat satu arah, media

interaktif memungkinkan pengguna  melakukan berbagai fungsi

seperti menerima dan mengubah informasi dan gambar,

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan tentu saja

melakukan pembelian. Karena sifatnya yang interaktif, internet

menjadi cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen.

7. Word of Mouth (WOM)

‘Word of Mouth’ terkait dengan pemasaran adalah lisan orang,

tertulis atau komunikasi elektronik, yang berhubungan dengan

manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk

ataupun layanan (Kotler dan Keller, 2012: 478).
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8. Personal Selling

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli dengan

tujuan untuk membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan

pengadaan pesanan (Kotler dan Keller, 2012: 478).

Menurut Freddy (2009:26) penjualan perseorangan adalah interaksi

antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk

menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak

lain. Penjualan perseorangan ini dilakukan oleh orang atau

individu, seorang salesman dapat mengetahui secara langsung

keinginan, motif, dan perilaku konsumen. Alat komunikasi yang

digunakan adalah presentasi penjualan, pertemuan (gathering),

program intensif dan sampel wiraniaga. Jenis wiraniaga penjualan

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Retail selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan

dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau

perusahaan.

b. Field selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan di

luar perusahaan dengan mendatangi ke rumah-rumah atau

kantor-kantor.

c. Excutif selling, dimana pimpinan perusahaan bertindak sebagai

tenaga penjualan yang melakukakn penjualan.
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2.3 Usaha Jasa

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka

konsumsi akan barang-barang, selain seperti kebutuhan promer seperti

sandang, pangan, papan juga semakin meningkat. Begitu juga kebutuhan

untuk mengkonsumsi produk-produk jasa yang timbul dari kebutuhan

masyarakat untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan.

Apalagi masyarakat perkotaan yang lebih modern atau golongan

menengah keatas yang tak hanya membutuhkan produk-produk barang tapi

juga produk jasa. Mereka telah menjadi kontributor terbesar ata

meningkatnya konsumsi jasa. Bahkan hidup mereka lebih tergantung kepada

penyedia jasa-jjasa tertentu, apalagi dalam masa-masa sibuk mereka akan

menuntut untuk mendapatkan pelayanan jasa yang lebih baik lagi untuk

memaksimalkan kegunaan dari waktunya yang terbatas. Hal ini juga

membuat para produsen jasa lebih kreatif dalam menciptakan jenis produk

jasa baru.

Perkembangan sektor jasa yang begitu pesat dipicu oleh beberapa

faktor diantaranya adalah  perubahan demografis, perubahan psikografis,

perubahan sosial, perubahan perekonomian, perubahan bidang politik dan

hukum (Lupiyoadi, 2008 : 4).

2.3.1 Pengertian Jasa

Dilihat dari kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai

dari pelayanan pribadi (personal service) sampai jasa sebagai suatu

produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang berusaha
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mendifinisikan pengertian jasa. Berikut pengertian jasa menurut

Kotler:

“A service is any activity of benefits that one party can offer to

another that essentially intangible and does not result in the

ownership of anything. It’s production may not be tied to a physical

product”

Pada dasarnya jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang

hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang

umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta

memberikan nilai tambah yang bisa berupa kenyamanan, hiburan,

kesenangan, atau kesenangan konsumen.

Perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah perusahaan

yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud maupun

tidak, seperti transportasi, hiburan, restoran, hotel dan pendidikan.

Dari beberapa definisi diatas, tampak bahwa di dalam jasa selalu

ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen jasa,

meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa

bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak

berwujud. Karakteristik produk jasa berbeda dengan produk barang.

Berikut karakteristik jasa menurut Griffin:

a. Tidak berwujud (Intangibility)

b. Tidak dapat disimpan (Unstorability)

c. Kustominasi (Customization)
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Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar mirip

antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu ada beberapa cara

pengklasifikasian produk jasa ini.

Pertama, didasarkan atas tingkat kontak konsumen  dengan

pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan.

Berdasarkan tingkat kontak jasa dapat dibedakan ke dalam kelompok

sistem kontak tinggi (high contact system) dan sistem kontak rendah

(low contact system). Pada sistem kontak tinggi konsumen harus

menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Sedangkan sistem

kontak rendah, konsumen  tidak perlu menjadi bagian dari sistem

untuk menerima jasa.

Kedua, berdasarkan kesamaan dengan operasi manufaktur, jasa

dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: jasa murni, jasa seni

manufaktur, dan jasa campuran. Jasa murni merupakan jasa yang

tergolong kontak tinggi atau sangat berbeda dengan manufaktur,

sebaliknya jasa semimanufaktur tergolong kelompok sistem kontak

rendah. Sedangkan jasa campuran tergolong kelompok jasa

menengah, gabungan dari beberapa sifat jasa murni dan jada

semimanufaktur (Lupiyoadi, 2008 : 7).

2.3.2 Pemasaran Jasa

Dalam bisnis jasa, focus pelanggan menjadi pilihan tepat unuk

menjalankan aktivitas pemasaran. Pelayanan penjual kepada
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pelanggan adalah perwujudan terciptanya layanan konsumen. Hal ini

juga menjadi salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan.

Seperti yang telah kita ketahui, bauran pemasaran produk barang

mencakup 4P: product, price, place dan promotion. Para pakar

pemasaran menambahkan tiga unsur lagi: people, process dan

customer service. Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa di mana

tahapan operasi hingga konsumsi merupakan suatu rangkaian yang

tidak dapat dipisahkan serta mengikutsertakan konsumen dan pemberi

jasa secara langsung, dengan kata lain terjadi interaksi langsung antara

keduanya walaupun tidak untuk semua jenis jasa. Sebagai suatu

bauran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain

sehingga bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya akan

mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan.

Dengan demikian bauran unsur pemasaran jasa terdiri dari tujuh

hal, yaitu:

1. Product (produk): basa seperti apa yang ditawarkan.

2. Price (harga): bagaimana strategi penentuan harga.

3. Promotion (promosi): bagaimana promosi yang harus dilakukan.

4. Place (tempat): bagaimana sistem penyampaian jasa yang akan

diterapkan.

5. People (orang): jenis kualitas dan kuantitas orang yang akan

terlibat dalam pemberian jasa.

6. Process (proses): bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut.
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7. Customer service (layanan konsumen): tingkat jasa yang

bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen.


